
ما صحة هذا احلديث ؟. وهل له  " من ترك نسكًا فليهرق دمًا "احلويين : حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: 
  حكم الرفع ؟. وما املقصود بقوله نسكا ؟.

يث ما جاء يف بيانك أنه حديث موقوف فهو صحيح اإلسناد رواية عن ابن أما الصحة إذا أردنا باحلد الشيخ :
عباس موقوفا عليه, وإذا كان موقوفا فحينئذ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك يف املرفوع ما خيالفه ولو يف بعض 

ه قصة أجزائه لنصل بعد ذلك إىل أن نتبىن هذا املوقوف أو أن ال نتبناه . لقد وجدنا يف صحيح البخاري وغري 
يليب بالعمرة وقد لبس جبة متضمخًا بالطيب فقال  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - ذلك األعرايب الذي رآه النيب 

، ومل يأمره النيب ( انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك )له عليه الصالة والسالم : 
اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا اإلخالل  بدم مع أن كثرياً من علماء - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - 

 - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه, فلما وجدنا النيب 
لَـما يوجب شيًئا مما يوحي به أثر ابن عباس قلنا حنن يف حل من أن نأخذ ذا األثر ما دام أن حديث البخاري 

شعرنا بأنه ال يلزم اجلاهل أو املخالف لنسك من مناسك احلج شيء من الدم، وخباصة أنين قد الحظت عملياً يُ 
يف احلَجَج اليت كتب اهللا يل أن أحجها يف كثري من السنوات املاضيات, أنه قلما خيلو حاج إال ويرجع وهو مثقل 

يدان بسببها ألن يكلف بأن يفدي دمًا . لذلك بالدماء، ألن قل من ينجو من ارتكاب بعض األخطاء اليت 
  نقول أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفني بالعمل به  نعم .

  احلويين : ما هو الدليل على أن اإلفراد يف احلج خاص بأهل مكة ؟.
َهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم (( َفَمْن َتَمتَع بِاْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحج َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن الْ هي اآلية الكرمية :  الشيخ :

َعٍة ِإَذا رََجْعُتْم تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهُلُه َحاضِ  ِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َثالثَِة َأياٍم ِفي اْلَحج َوَسبـْ
(( َذِلَك ِلَمْن َلْم بغري أهل مكة : صراحة يف هذه اآلية قيدها  -عز وجل  -، فهذا التمتع الذي شرعه اهللا ))

  نعم . ...، ال جند دليال أوضح من هذه اآلية َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ))
احلويين : بعض املعاصرين يضعف حديث عبد اهللا بن السائب وهو الدعاء بني الركن اليماين واحلجر األسود، 

  .واملعروف لدينا, فما صحة ذلك ؟
قد أجبنا يف بعض جلساتنا يف هذه السفرة عن هذا التضعيف فنقول: تضعيف حديث عبد اهللا بن  الشيخ :

ولكن كثري من األحاديث الضعيفة ترتقي أسانيدها من  - أعين إنه ضعيف لذاته  -السائب تضعيف موضعي 
السائب هذا كنت ذكرت له  الضعف إىل اُحلْسن بل إىل الصحة بشواهد جيدها أهل العلم, وحديث عبد اهللا بن

بعض الشواهد يف بعض مؤلفايت، منها أنه ثبت ذلك عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من فعله، وفعل 



الصحايب املطابق حلديث إسناده ضعيف يعطي هلذا احلديث قوة ما لو تعرى هذا احلديث املوقوف عنه لبقي 
ذلك أن هناك يف بعض السنن وأظنه سنن ابن ماجه احلديث على ضعفه الذي يشهد عليه إسناده . يضاف إىل 

حديث من رواية أىب هريرة اهللا عنه أيضًا يدل على ما دل عليه حديث عبد اهللا بن السائب من شرعية الدعاء: 
.. إىل آخره , بني الركنني وبذلك ارتقى احلديث حديث عبد اهللا بن السائب (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ))

  ف دخل يف مرتبة احلديث احلسن على األقل لغريه , هذا هو جوابنا .ذي السند الضعي
احلويين : سؤال؛ من ترك يف احلج عدة واجبات, هل يلزمة دم أم دماء ؟ مثًال ترك املبيت مبزدلفه وترك املبيت مبىن 

  ويف اليوم األول مل يرم مجرة العقبة .
الب العلم فضًال عن أهل العلم أن يدندنوا ليس فقط هل أنا أقول بالنسبة ملثل هذا السؤال أرجو من ط الشيخ :

جيب دم أو ال جيب، ألم قد يبحثون يف مسألة أقل ما يقال فيها إا موضع خالف، فأرجو أن يبدأوا البحث 
فيما ال خالف فيه، وهو أن نتساءل هل يأمث من ترك واجبا من واجبات احلج فضًال عما إذا ترك واجبات من 

أيأمث أم ال؟. من هنا ينبغي البدء يف مثل هذه املسألة، وليس هل عليه دم أم ال. ألن اعتياد الكالم  واجبات احلج
على النحو األول، أي هل عليه دم أم ال ؟، لقد عود الناس على التساهل بالقيام بكثري من الواجبات ألنه يشعر 

رك الواجب بأن يقال له عليك دم، وخباصة أن يف قرارة نفسه أنه جيد له خمرجا من اخلالص من إمث خمالفته، وت
من يقول به ويتوسع فيه بناء على أثر ابن عباس السابق ذكره، إمنا ميكن أن يُتبىن فيما إذا   - إجياب الدم  - الدم 

كان ترك شيئا من الواجبات سهواً، أما إذا كان تركها عمداً فأنا أجد فرقًا كبرياً جداً بني من يتعمد ترك الواجب 
كون آمثا؛ وبني من ال يتعمد ترك الواجب فيكون غري آمث، َمَثُل هذين كمثل من حيلف ميينا غموسا أو ميينا في

( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر خطأ كما قال عليه السالم: 
اً فأخطأه أما من حلف كاذباً فهو كما فكفارة اليمني إمنا تشرع يف مثل هذا احلالف الذي أراد خري  عن يمينه )

، فاليمني الغموس ليس له كفارة ألن احلالف ( اليمين الغموس تدع الديار بالقع )جاء يف بعض األحاديث: 
قد انغمس يف اإلمث فليس له خمرج منه إال بتوبة نصوح، كذلك أولئك الذين َيْكثُر منهم اإلخالل بكثري من 

د أحاط م إمثهم، وأحاطت م سيئام، فهؤالء ال ينبغي أن نفسح هلم اال بأن الواجبات يف احلج، هؤالء ق
كمثل حج   -عز وجل  - نقول هلم عليك كفارة ألن الكفارة اليت نعلمها إما أن تكون على باب الشكر هللا 

رة حللقه، أو املتعة؛ أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه اإلنسان ذلك كمثل حلق الرأس حينما جيد ضرو 
الرجل الذي أحصر ومل يستطع أن يستمر يف حجته أو عمرته فكفارة هذا اإلخالل أو ذاك هو أن يذبح، أن 
يقدم هديًا أو فدياً، أما أن يتعمد خمالفة الشريعة فيكون بذلك آمثًا مث خنرج له خمرجًا بأن عليك دم، هذا مع أنه 



يهات الشريعة حبض الناس على طاعة اهللا ورسوله وكل ما ساعد ليس عندنا نص يلزمنا بذلك فال يستقيم مع توج
  على خمالفة األحكام الشرعية ينبغي أن يوضع له حد وال يتوسع فيه نعم .

أال يكون املقصود من قوله يعين  " من ترك نسكًا "احلويين : شيخنا أعزك اهللا، بالنسبة حلديث أثر ابن عباس : 
  تلف عن حديث صاحب اجلبة ألنه كان جاهالً باحلكم؟ .من ترك نسكاً متعمداً، وذا خي

الذين يوجبون الدماء ال يفرقون بني املتعمد وبني املخطئ، فعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف، مل  الشيخ :
  جند يف الصحابة ما يؤيده، فنحن يف حل منه .

  باً، فماذا عليهم ؟.احلويين : ما حكم املبيت باملزدلفة، هل هو ركن أم واجب، وإذا كان واج
سبق اجلواب عنه وهو التفريق بني املبيت يف املزدلفة وبني صالة الفجر، صالة الفجر هو الركن، واملبيت  الشيخ :

  هو الواجب .
  احلويين : هل السعي يف احلج أو العمرة ركن أم واجب ؟

  احلج ؟! الشيخ :
  احلويين : هو كاتب السؤال يف العمرة ؟.

  ؟! أعد علي السؤال .العمرة  الشيخ :
  احلويين : صاحب السؤال هذا هو السعي ؟.

  يف العمرة السائل :
  السعي يف العمرة الشيخ :
  واجب أم ركن السائل :
  نعم ركن من متام الطواف . الشيخ :

  احلويين : وما هو الضابط يف معرفة الركن والواجب؟ وسبق طبعاً طرف من هذا، لكن لو نفرد له شيئا .
ما فيه عندنا يعين شيء واضح بالنسبة لبعض األركان إال اإلمجاع الذي ينقله كثري من أهل العلم حنن  الشيخ :

إىل آخر احلديث ، فهذا دليل  ) ...( من صلى صالتنا معنا في هذه في جمع سبق أن ذكرنا آنفًا حديث: 
واف اإلفاضة اتفق العلماء على ، لكن هناك بعض األركان مثل ط( الحج عرفة )الركنية، وكقوله عليه السالم: 

أنه ركن وأن احلج ال يصح إال به أنا شخصيًا ال أعلم له دليال صرحيا يف الركنية سوى ما ينقله العلماء من 
  إمجاعهم على أن طواف اإلفاضة ركن من أركان احلج .

  نعم. الشيخ :



يف باقي مكة، بالنسبة للتوسيعات اليت تطرأ  احلويين : بالنسبة للصالة يف املسجد احلرام وأا ال تستوي مع الصالة
  على املسجد احلرام، هل هلا حكم نفس املسجد، وإن مشلت أجزاء كثرية من مكة ؟.

نعم هذا حكمه حكم املزيد عليه سواء كان املسجد املكي أو املسجد النبوي فكل زيادة تضاف إليهما  الشيخ :
رسول كما نعلم كان أصغر بكثري مما هو واقعه اآلن, وقد جاء هذه الزيادة حكمها حكم املزيد عليه، فمسجد ال

إىل صنعاء لكان له حكم  - يعىن املسجد النبوى  -يف بعض اآلثار عن عمر بن اخلطاب أنه لو ُمد هذا املسجد 
  املسجد .

  أنه صلى الوتر يف مزدلفه ؟. - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -احلويين : هل ثبت أن النيب 
  بت. ومل ينقل ذلك, وذلك ختفيف من ربكم ورمحة .ما ث الشيخ :

  احلويين : هل الرجل الذى لبس اإلحرام يكون قد نوى بالعمرة أو احلج أم أنه يتلفظ بعد اإلحرام ؟.
ال جمرد اللباس ال يعين أنه نوى، كما أن النية يف القلب وليس يف اللسان، ولكن من مناسك احلج أن  الشيخ :

حيث يقول : لبيك اللهم حبجة وعمرة أو بعمرة وحج أو بعمرة. هذه التلبية تتضمن النية اليت  التلبية تتضمن النية
يف قلب هذا املليب، أما أن يقول نويت احلج أو العمرة فهذه بدعة قد توسع الناس يف استعماهلا يف كثري من 

( بالنيات، وإنما ل عليه السالم: العبادات كالوضوء والطهارة والصالة والصيام وحنو ذلك فإمنا األعمال كما قا
( كل ، فالتلفظ بالنيات يف كل العبادات بدعة ال تشرع بل هي كما قال عليه السالم: لكل أمرئ ما نوى )

. كل ما يف األمر أن التلبية هي شيء من تضمني التلبية ذه النية لبيك بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار )
  األلقاب, نعم . اللهم حبجة وعمرة أو حنو ذلك من

  احلويين : وهل يلزم أداء ركعتني بعد لبس اإلحرام ؟.
ال ليس هناك صالة خاصة تسمى بركعيت اإلحرام ولكن ينبغي التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثري من  الشيخ :

اهللا عليه وآله صلى  -الناس بالنسبه مليقات واحد من املواقيت املعروفة أال وهو ذو احلليفة , وهناك قد صلى النيب 
ركعتني وما كانت هاتان الركعتان هي صالة اإلحرام, وإمنا كانت تنفيذاً ألمر جربيل عليه الصالة والسالم  - وسلم 
( أتاني جبريل آنفًا وقال لي: قل لبيك حينما قال صلى اهللا عليه وسلم :  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -للنيب 

؛ أو كما قال عليه الصالة والسالم .. أال وهو وادي العقيق, ٍد مبارك )بعمرة وحج, وصل ركعتين فإنك في وا
فهذا امليقات له هذه اخلصوصية وهو أن يصلي احملرم هناك ركعتني تربكاً ذا الوادي املبارك, وليس هلاتني الركعتني 

  عالقة بصالة اإلحرام .
  ت مث يرجع إىل مىن لكي يبيت فيها؟.احلويين : هل جيوز للحاج أن خيرج إىل جدة ويقضي ا بعض الوق



  كيف قلت ؟  الشيخ :
  احلويين : هل جيوز للحاج أن خيرج إىل جدة ويقضي ا بعض الوقت مث يرجع إىل مىن لكي يبيت فيها؟.

جيوز. لكن شريطة أن ال يتخذ ذلك عادة أو ينزل إىل جدة للمتاجرة أو حنو ذلك, فعلى احلاج أن  الشيخ :
, وهي قد تكون يف العمر مرة واحدة وقد تكون بالنسبة لبعض الناس - عز وجل  -اهللا  يتذكر أنه يف طاعة

ليس هلذه العبادة أثر يف  - كما يقولون اليوم   - متكررة ولكن ال ينبغي أن تكون هذه العبادة تتكرر كأمر روتيين 
خيرج من مىن مثًال لقضاء بعض نفس هذا احلاج، فيكون عقله ولبه يف بضاعته ويف جتارته, فلذلك فهو حيتاج بأن 

مصاحله التجارية، هذا ما نراه جائزاً, أما إذا عرض له أمر عارض ليس له عالقه بدنياه فحينئذ نقول ال مانع من 
  ذلك .

  نعم . الشيخ :
احلويين : ما حكم طواف الوداع يف العمرة ؟، وليست العمرة مثل احلج يف طواف الوداع حيث أنه صلى اهللا عليه 

  م شبك بني أصابعه يف احلج والعمرة يف ذكر أن العمرة دخلت يف احلج إىل يوم القيامة.وسل
كأن السؤال ليس يعين متجاوبا بعض طرفه األول مع طرفه اآلخر، هو يسأل عن حكم طواف الوداع يف   الشيخ :

سؤاله، أما اجلواب العمرة، لكن ما معىن أن الرسول عليه السالم شبك أو ما شبك، هل ميكن السائل أن يوضح 
أننا ال جند يف السنة ما يلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فقط, وإمنا جيب هذا الطواف 

  بالنسبة للحاج ما بقي من السؤال إن شاء السائل أوضحه وإال ذهب أدراج الرياح غريه
  لوداع هل يشرع الطواف طواف الوداع للمعتمر هل يشرع له طواف ا السائل :
  وأنا ما الذي اجبت عنه اآلن الشيخ :
  ليس بواجب  السائل :
  أي نعم ال يشرع الشيخ :
  ال يشرع السائل :
  اليشرع . الشيخ :
  نعم الشيخ :

احلويين : سؤال، نسمع عن األشعرية كثرياً وال نعلم عنهم وعن أعماهلم إال أم يؤولون الصفات فقط, فهل تعرفنا 
  عنهم أكثر من ذلك ؟.

هو املذهب األشعري, مذهب يف العقيدة, وكذلك املذهب املاتريدي, فهؤالء يشرتكون مع أهل احلديث  الشيخ :



يف اإلميان ببعض الصفات خالفًا للمعتزلة, فهم مع السنة يف بعض ومع املعتزلة يف بعض اآلخر, وأنا أنصح 
إمنا أنصحهم أن يتعرفوا على السنة، وعلى طالب العلم أن ال جيهدوا أنفسهم مبعرفة اآلراء املخالفة للسنة, و 

العقيدة الصحيحة، بعد ذلك إذا سنحت هلم الفرصة ومتكنوا من أن يعرفوا املذاهب املخالفة ملذهب أهل السنة 
واحلديث وأن يستطيعوا ردها والذب عن مذهب أهل السنة فعلوا ذلك وإال فحسبهم أن يعرفوا املذهب احلق, وال 

عرفوا على ما خيالف هذا املذهب. وأريد اآلن أن نكتفى ذا املقدار حىت نأخذ فسحة عليهم بعد ذلك أن يت
  . -إن شاء اهللا- 

  احلويين : جزاكم اهللا خريا
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده اهللا  الشيخ :

, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده فال مضل له, ومن يضلل فال هادى له
  ورسوله .

أما بعد : أريد أن أمت حبثًا أشرت إليه حينما قمنا إىل الصالة وهو أننا نرى كثريًا من احلجاج قبل دخوهلم مكة 
ولعلكم  -ليمىن املناكب ا - وبعد انتهائهم من الطواف والسعي نراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم 

حوهلا، أن يكشف عن منكبه األمين إىل آخر الشوط السابع كما هو الراجح، مث بعد  ...تعرفون أن من السنة 
ذلك يعود يف إزاره أو ردائه باألصح إذا ما كان عليه قبل البدء بالطواف، أي البد من أن يغطي منكبه الذي  

، فرتاهم من ساعة (( ال يعلمون ))رب العاملني:  كشف عنه من أجل الطواف. لكن أكثر الناس كما قال
اإلحرام من امليقات يكشفون عن مناكبهم ويستمرون هكذا إىل ما شاء اهللا, هذا أوًال خالف السنة, وما كان 
من العبادات خالف السنه فيجب أن ال يستهني املسلم ا، وأال يظن أن أمرها سهٌل بل إن أمرها أا ضاللة 

، وكما قال بعض ( كل بدعة ضاللة وكل ضالله في النار ):  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - بصريح قوله 
 - " كل عبادة مل يتعبدها أصحاب رسول اهللا الصحابة وخباصة منهم حذيفة بن اليمان رضي اهللا تعاىل عنه: 

صلى اهللا  - سول اهللا ، كل عبادة مل يتعبدها أصحاب ر فال تعبدوها فال تتعبدوها " - صلى اهللا عليه وآله وسلم 
فال تتقربوا ا إىل اهللا تبارك وتعاىل، ألن العبادات اليت تقربنا إىل اهللا زلفى إمنا هي اليت جاءتنا  - عليه وآله وسلم 

من طريق نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه؛ ألن العبادة إمنا تكون عبادة بالتوقيف منه عليه الصالة والسالم لنا 
ئنا. فلقد عرف سلفنا الصاحل هذه احلقيقة اليت عمي عنها مجاهري اخللف رغم كثرة األحاديث وليس بآرائنا وأهوا

اليت جاءت منبهة على أن كل عبادة مل يأت ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهى ضاللة كما جاء يف صحيح 
غي االستهانة باإلتيان ببعض ، ولذلك ال ينب( وكل ضاللة في النار )؛ زاد النسائي: ( كل بدعة ضاللة )مسلم: 



لسان احلال أنطق من - احملدثات من األمور بدعوى أا تقربنا إىل اهللا زلفى, وإذا كان من احلق قول أهل العلم 
فنحن نقرأ من حال هؤالء احلجاج الذين يقضون أياما كثرية وهم كاشفون عن مناكبهم، ويتحملون  -لسان املقال

إال بزعمهم أا عبادة، فكيف تكون عبادة! ومل يشرعها لنا رسول اهللا صلى اهللا  ضرر احلر والقر، ما يكون ذلك
  عليه وسلم عن ربه إال يف ذلك املكان الذي ذكرته آنفاً فهو أثناء الطواف هذا شيء.

بالكشف عن مناكبهم طيلة أيام  - عز وجل  -وشيٌء ثاٍن وهو أخطر أن هؤالء الناس الذين يتقربون إىل اهللا 
لى الرغم ما ذكرنا أم ابتدعوا شيئا ما أنزل اهللا به من سلطان فإم يقعون يف خمالفة خطرية، حينما نراهم احلج ع

يقومون إىل الصالة يف املسجد احلرام أو يف غريه من املساجد أو يف مىن أو يف غريها من املناسك، يقومون يصلون 
املخالفة األوىل: خمالفتهم ألحاديث النهي عن البدعة وهم كاشفون عن مناكبهم حينئذ يقعون يف خمالفة أخرى, 

وأن كل بدعة ضاللة، فهم خيالفون مبدءا شرعياً عاًما، أما املخالفة الثانية فإم خيالفون حديثا خاصا يف الصالة 
هذا احلديث حديث  ( ال يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء )حيث قال عليه الصالة والسالم : 

اً, أوال من حيث روايته فإنه حديث صحيح يف البخاري, وثانيًا من حيث درايته وداللته ذلك أنه يدل هام جد
على بطالن صالة من يصلي مكشوف املنكب أو مكشوف املنكبني معاً, وباألوىل واألحرى مكشوف القسم 

ألعلى من بدم, ال بأس يف األعلى من البدن . حنن اآلن بني ظهرانينا بعض إخواننا الذين يكشفون عن القسم ا
ذلك أو من ذلك عليهم ألم يتربدون, ولكن عليهم أن ينتبهوا أنه إذا أقيمت الصالة فالبد هلم من أن يرتدوا 

( من كان له إزار ورداء فليتزر : - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - هذا الثوب, وأن يلقوه على أكتافهم لقوله 
؛ هذه اآلية الكرمية وإن   (( ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد )), قوله تعاىل له )وليرتِد فإن اهللا أحق أن يُتزين 

كان أصل نزوهلا؛ أو سبب نزوهلا أن العرب يف اجلاهلية كانوا يطوفون حول الكعبة عراًة نساًء ورجاال, وهذا من 
(( ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد  وتعليمًا هلم, فقال:  هذه اآلية تأديباً  - عز وجل  - جاهليتهم. وملا جاء اإلسالم أنزل اهللا 

؛ املقصود من الزينِة يف هذا احلديث مراعاة لسبب النزول هو سرت العورة, العورة اليت ال تصح ُكل َمْسِجٍد ))
الصالة باتفاق املذاهب األربعة إذا كان كاشفا هلا، ولكن هناك يف مذهب اإلمام أمحد عورة خاصة بالصالة, 

القسم األعلى من البدن, ال جيوز للمصلي وهو جيد ثوبا يسرت به بدنه األعلى، ال جيوز له أن يصلي وهو   وهي
( ال يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من كاشف عن بدنه األعلى، ملاذا؟ .. للحديث السابق يف البخاري: 

ث بن عمر رضي اهللا تعاىل عنه وللحديث اآلخر, ذكرته آنفًا وهو يف سنن أيب داود من حدي ثوبه من شيء )
( من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد فإن اهللا أحق أن :  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  - قال: قال رسول اهللا 

قد وسع يف داللة قوله  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -. نأخذ من هذا احلديث والذى قبله أن النيب يُتزين له )



، ألن سبب النزول حيصر داللة اآلية على سرت العورة ألم كما ُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد ))(( ُخُذوا زِيَنتَ تعاىل: 
ذكرنا كانوا يطوفون عراة، حىت النساء, حىت قالت إحداهن إذا طافت هكذا عارية, تقول معتذرة, وما أقبحه من 

  :  كما يقال, كانت تقول وهي تطوف عارية  - ولكن ليس بعد الكفر ذنب-اعتذار, 
  " اليوم يبدو بعضه أو كله **** فما بدا منه فال أحله "

هذا خطاب ملن ؟؛ ألهل اجلاهلية. هل عذرهم صحيح؟ هذا من تسويل الشيطان لبين اإلنسان الذي ال حيتمي 
حبمى الرمحن بشريعة اإلسالم، لقد زين هلم الشيطان تقبيح الطواف بالثياب وقال هلم ونقله بعضهم إىل بعض 

هكذا زين هلم الشيطان، ولكنهم يطوفون بقلوب عصوا اهللا فيها وذلك  -نطوف بثياب عصينا اهللا فيها حنن ال- 
(( ُخُذوا زِيَنَتُكْم هذه اآلية خبصوص هذا الطواف مكشوف العورة:  -عز وجل  -فأنزل اهللا  ...أقبح وأقبح 

( ِداللة اآلية فأدخل فيها كل زينة مشروعة فقال  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - ، فوسع النيب ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد ))
( بأن اهللا أحق أن يُتزين له ، وعلل ذلك بقوله عليه السالم: ليصل أحدكم في ثوبيه، في ردائه، وفي إزاره )

 ال ينبغي للمصلني أن يدخلوا يف .... ال ينبغي إذن أن يتساهل املصلون إذا قاموا إىل الصالة يف األيام العادية )
وإمنا عليهم أن حيققوا أوًال نص  -  ...وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته -صالم بثياب البذلة, بثياب بيتهم 

. ( فإن اهللا أحق أن يتزين له )التعليل:  ( من كان إزار ورداء فليتزر وليرتد )احلديث، وثانيًا تعليله: النص: 
فهو واجب؛ وما أدى إىل حمرم فهو حمرم. فكشف اُحلجاج الشاهد إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إىل واجب 

عن مناكبهم أوًال فيه احملظور األول التقرب إىل اهللا مبا مل يشرعه اهللا, والشيء الثاين أم يعرضون صالم للبطالن 
د ، والب( ال يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء )ملخالفتهم لقول الرسول عليه الصالة والسالم: 

أن بعض طالب العلم أن يستشكلوا مثل هذا احلديث، وقد قرأ ذات يوم، أو مسع حديث الصحيحني عن أىب 
( أو كلكم قال:  ( يا رسول اهللا؛ أيصلى أحدنا في ثوب واحد؟ )هريرة رضي اهللا تعاىل عنه أن رجال قال: 

، لى عاتقيه من ثوبه شيء )( ال يصلين أحدكم وليس ع. قد يتعارض هذا احلديث مع حديث: يجد ثوبين؟ )
يتعارض يف ذهن بعض الناس وأشكل من هذا احلديث, حديث جابر بن عبد اهللا األنصاري حينما رآه رجل 
يصلي وليس على عاتقيه ثوب, وإمنا رآه يصلي مؤتزراً، فسأله عن ذلك كيف تصلي بثوب واحد وثوبك اآلخر 

ليه الثياب الذى يسمونه يف لغة العصر احلاضر احلويين واملشجب هي العمود الذي تعلق ع - معلق على املشجب 
  : الشماعة

الشماعة , أحسن من الشماعة املشجب, هو اآللة اليت تعلق عليها الثياب، استنكر أحد احلاضرين على  الشيخ :
"  جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا عنهما, أنه يصلي يف ثوب واحد وثوبه اآلخر معلق على املشجب, فقال



( . هذا بال شك أشكل من حديث أىب هريرة: ذلك لرياين أمحق مثلك فيظن أن الصالة ال تصح إال بالثوبني "
وهنا البد بإخبارنا من طالب العلم أن يتذكروا معنا طريق العلماء يف التوفيق بني  أو كلكم يجد ثوبين )

ال شك أن  tهو األهم حديث جابر: إن جابرا األحاديث اليت يبدو التعارض بينها ولو يف بادئ الرأي .أوًال: و 
صنيعه يدل على صحة صالة من يصلي مكشوف القسم األعلى من البدن، ولكن هل لفعل هذا الصحايب من 
القوة ما ميكن أن يعارض ِداللة احلديث املرفوع والصحيح ثبوتا، والصريح داللة؟, اجلواب ال.. باتفاق العلماء، 

" ال اجتهاد يف وقال علماء األصول:  ثر بطل النظر, وإذا جاء ر اهللا َبطل ر َمعقل "" إذا ورد األولذلك قيل: 
، وهاهنا رأي لصاحيب جليل وحديث صريح خيالف رأي أو فعل ذلك الصحايب وحينئذ البد من مورد نص "

َزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى (( فَِإْن تـََنا -عز وجل  - الرجوع إىل من أمرنا بالرجوع إليه حني التنازع كما قال اهللا 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال )) . لذلك كان مذهب إمام السنة  اللِه َوالرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

( ال العمل باحلديث األول: , كان من مذهبه - رمحه اهللا - وأعلم األئمة األربعة بالسنة اإلمام أمحد بن حنبل 
، ذلك لثبوت احلديث أوًال، وداللته الصرحية ثانيا. هذه يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء )

الداللة اليت ال تقبل نقاشا وال جدال، أما حديث أيب هريرة فاألمر فيه سهل ذلك ألن جوابه عليه السالم كان 
( أو لكلكم لك ألنه قد ال جيد ثوب آخر ولذلك قال عليه السالم مشريًا إىل أن من صلى يف ثوب واحد فذ

، ولعل جابر رضي اهللا عنه حينما صدر منه ما ذكرناه آنفًا كان أوًال يعتمد على هذا احلديث يجد ثوبين )
أن  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  - . وثانياً: مل يبلغه ي النيب ( أو كلكم يجد ثوبين )حديث أىب هريرة الثاين: 

االهتمام بسرت القسم  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -يصلي الواجد للثوبني يف ثوب واحد، ولقد أكد النيب 
( إذا لم يجد إال ثوبا واحدا فإن كان األعلى من البدن سرتا حىت ولو كان ليس عنده إال ثوب واحد فقد قال: 

ان عنده ثوب واحد فقط وباستطاعته أن يغطي , فإًذا من كواسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فلياتزر به )
قسمه األعلى مع األدىن فهذا واجبه فإن مل يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقصر فحينئذ البد من سرت 
العورة اليت هي عورة يف الصالة وخارج الصالة . هذا ما أردت توضيحه مبناسبه اضطباع بعض الناس خارج 

  نكب هذا ال جيوز وشرع اهللا إمنا قام باالتباع وليس باالبتداع .. اتفضل.الطواف وصالم مكشويف امل
 -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -قول جابر للرجل أال يكون له حكم الرفع وبالتايل حنمل ي الرسول السائل :

  على الكراهة وليس من التحرمي ؟.
رفوع وهناك حبث البد لطالب العلم أن يكونوا ملاذا أوًال يفرتض يف رأي الصحايب أن يكون يف حكم امل الشيخ :

على معرفة به ألمهيته أال وهو وأُذكر كجملة معرتضة أن بعض إخواننا يشربون قيامًا والشرب قياما قد ى عنه 



الرسول عليه الصالة والسالم وهذه مجلة معرتضة ال أريد أن أقيم عليها حماضرة حىت ما نضيع عن اإلجابة عن 
. - إن شاء اهللا- خري هذا، أما الشرب من قيام فله حبث خاص رمبا يتاح لنا اخلوض فيه مبناسبة أخرى السؤال األ

  أعود ألقول:
فهل املسلمون ملزمون باألخذ به  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -إذا جاء قول عن بعض أصحاب النيب  الشيخ :

يث ال ميكن أن يقال باالجتهاد الذي يتعرض أم ال ؟. اجلواب إن كان قول ذاك الصحايب يف حكم املرفوع حب
للخطأ تارة، وللصواب تارة أخرى، إذا كان يف حكم املرفوع ُأخذ به, وإال ترك لقائله. هذا حكم املوقوفات على 

ال بد من النظر إليها , هل هي حبيث ال يقال إال من توقيف كما  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -أصحاب النيب 
قلنا : السالم على  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  - عن ابن مسعود أنه قال : ملا مات رسول اهللا  ذكرنا لكم آنفاً 

النيب, هذا به خالف ألنه ال ميكن أن يتصرف يف مراده عليه السالم رد الرأي واالجتهاد. أما أن يأتينا قول عن 
ألشياء اإلباحة، وميكن أن ال يكون قد صحايب، وممكن أن يكون هذا القول على الرباءة األصلية واألصل يف ا

ورده النهي الناقل عن الرباءة األصلية إىل حكم جديد . اآلثار اليت جاءت موقوفة على أحد الصحابة قول ابن 
عباس رضي اهللا تعاىل عنه, قال: نزل القرآن مجلًة واحدًة إىل بيت العزة يف مساء الدنيا, مث نزل أجنماً مفرقا حسب 

تهى حديث ابن عباس , أو نقول انتهى قول ابن عباس, هذا قول مل يقل فيه ابن عباس قال رسول احلوادث . ان
اهللا أو مسعت رسول اهللا, فهل هذا يؤخذ به أم ال ؟.  اجلواب أن مثل هذا القول ال ميكن أن يقال بالرأي 

وحى إليه أن القرآن نزل  واالجتهاد وذلك ألنه يتحدث عن بعض األمور الغيبية، ما يدري ابن عباس وهو ال ي
كتلة واحدة, مجلة واحدة إىل السماء الدنيا دون السماء الثانية أو غريها, مث ما يدريه أنه نزل إىل مكان يسمى 
ببيت العزة؟، هو من السماء الدنيا، هذه أمور غيبية ال طاقة للبشر أن يتحدثوا ا إال رمجًا بالغيب كما يفعل 

ن, وحاشا البن عباس وهو ترمجان القرآن أن يتخرص وأن يتكلم رمجا بالغيب، لذلك املنجمون والكهان والعرافو 
يقول العلماء إن هذا األثر موقوف يف حكم املرفوع، ألنه ال ميكن أن يقال مبجرد الرأي. فإذا عرفنا هذه القاعدة 

يف ردها، وبعضها لنا اخلرية يف  اليت جيب إعماهلا يف اآلثار املوقوفة, فبعضها تكون يف حكم املرفوع وليس لنا خرية
 -نقول بشرط أن ال خنالف- قبوهلا ويف ردها بشرط أن ال خنالف نصا مرفوعا، هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل جابر

( ال يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه السالم الصريح: 
ا احلديث وأثر جابر ممنوع من ناحيتني :الناحية األوىل: أنه إمنا يوفق بني نصني .أما التوفيق بني هذثوبه شيء )

أما وقد ذكرنا آنفًا أن أثر جابر موقوف ليس يف حكم املرفوع فحينذاك حنن يف حل من أن نوفق بينه وبني  ...
ين أحدهم وليس على عاتقيه ( ال يصلاحلديث املرفوع؛ والشيء الثاين أن نون التأكيد املشددة املقرونة بالنهي: 



، مينع من ذاك التأويل وحيملنا على أن جنزم على أن هذا احلديث تضمن حكمًا جديدًا على من ثوبه شيء )
احلكم السابق املعروف عند العلماء مجيعًا وهو أنه جيب على املسلم أن يسرت عورته من حتت السرة إىل الركبة، 

ن الصالة وهذا يؤكد بطالن الصالة، ما دام أنه ال يوجد حديث مرفوع عن ، ي ع( ال يصلين أحدكم )فقوله: 
يضطرنا إىل نوفق بينه وبينه بوجه من وجوه التوفيق وهي كثرية معروفة عند  -صلى اهللا عليه وآله وسلم- النيب 

  الفقهاء .


